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Manta Energy je nezávislá mezinárodní společnost, která se zabývá obchodováním s plynem 
a elektřinou, a to jak na finanční, tak fyzické úrovni. Zaměřuje se na obchodování a dodávku 
energií koncovým odběratelům všech kategorií především v ČR.

Manta nás oslovila zhruba rok a půl po svém založení se zájmem o vývoj a implementaci 
komplexního management systému, který by zajistil veškeré její obchodní, fakturační i navazující 
administrativní procesy.

Jak jsme postupovali?
Naším prvním krokem v každém projektu je vždy důkladné zmapování všech cílových procesů 
a následná příprava strategického plánu, díky kterému jsme společně s klientem schopni jasně 
identifikovat nejen překážky, ale také cíle, kterých máme dosáhnout. Protože systém vyžadoval 
řadu komplexních funkcí, přistoupili jsme ke strategii postupného vývoje jednotlivých  
částí/modulů, které byly krok za krokem napojeny do celkové struktury. Uživatelům se tak 
software měnil přímo pod rukama.

Pro tento postup jsme zvolili framework Ruby on Rails, jehož velkou předností je právě možnost 
modulárního vývoje a postupná implementace funkcí do celkové struktury. Díky tomuto přístupu 
probíhaly dosavadní obchodní procesy firmy kontinuálně během naší práce, aniž by došlo 
k jakýmkoliv výpadkům způsobených vývojem nového systému. 

Po implementaci všech jeho částí umožňuje systém koncovému uživateli provádět:

• návrhy smluv
• upravovat cenové sazby
• zakládat uživatelské účty
• reporting
• spravovat provize a odběrová místa
• fakturaci partnerů i koncových odběratelů - systém dokáže vytvořit jednu fakturu až na 

několik tisíc odběrových míst. 

S týmem z TIMEPRESS máme výborné zkušenosti. 
Díky jejich schopnostem probíhal vývoj systému 
a komunikace našich požadavků efektivně a bez 

problému. Velmi si ceníme především kontinuální 
technické podpory, která probíhá dodnes.

Petr Beneš,  
CEO, Manta Energy Group
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Dokážeme vzít procesy, které děláte ručně, a navrhnout místo nich automatizované 
řešení, které vám usnadní život. Nezáleží na tom, o který proces se jedná. Naše řešení 
lze implementovat ve všech oblastech běžné firmy od obchodu, marketingu, backoffice, 
e-shop, až po účetnictví. 

Od roku 2009 se specializujeme na Ruby on Rails, populární framework určený k vývoji 
komplexních webových aplikací, webů a databázových systémů. Jsme parta nadšenců 
a profesionálů. Umíme propojit stávající systémy a vytvořit z nich jednotný celek, který vám 
umožní zefektivnit vaše podnikání.

Máme rádi výzvy a nebojíme se experimentovat s inovativními řešeními. Naše zkušenost 
pochází z množství rozličných projektů od webové aplikace pro elektronický podpis smluv 
až po systém umožňující tvorbu dynamických nabídek pro zákazníky. 

Co nabízíme

Návrh řešení 
zdarma do 14 dnů

Návratnost investice 
do 6 - 24 měsíců

Přímá komunikace  
s hlavním 

developerem

Profesionální 
podpora po 

zhotovení projektu

Profesionální podpora
Ať už se jedná o komplexní management systém nebo webovou aplikaci, 
našim klientům vždy nabízíme kontinuální technickou podporu systému.  
Manta Energy naší nabídku přijala a na jejich interním systému v současné 
době stále pracujeme. Přímá komunikace klienta s hlavním programátorem 
nám dovoluje reagovat na požadavky pohotově a provádět jakékoliv úpravy 
v systému rychle a efektivně. 
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